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 :ملخص البحث
هدف هذا البحث إلى تعرف صعوبات تعلم مبحث الفيزياء لطلبة الصف العاشر األساسي من خالل 

 :اآلتيةاإلجابة على األسئلة 
 الفيزياء؟ مبحث تعلم لصعوبات العاشر الصف طلبة من العينة أفراد تقدير درجة ما -
 الفيزياء؟ مبحث تعلم صعوبات لعالج والتوصيات المقترحات ما -

 على عي ة عشةةوائية من طلبة الصةةف العاشةةر فيلتحقيق أهداف الدراسةةة مام الباحنين بدعداد اسةةتبا ة 
 ( طالب.801مدرسة كمال  اصر النا وية للب ين والبالغ عددهم )

عليها الباحثون من خالل نتائج االسووووتبانة التي طبقت يوصووووون وفي ضوووووء النتائج التي حصوووو  
 باآلتي:

 تبسيط القوا ين الفيزيائية وربط موضوعات الم هاج ببيئة الطالب واهتماماتهم. .8
والعمل على عرض المعلومات والمفاهيم الفيزيائية بصةةةةةةةةةةةور   ،توضةةةةةةةةةةةيح أهمية الفيزياء في حيات ا .2

 وتقديم أ شةةةةةةطة تطبيقية كافية لتوضةةةةةةيح المفاهيم ،شةةةةةةيقة باسةةةةةةتخدام األلوان الرسةةةةةةوم التوضةةةةةةيحية
 األساسية.

االهتمام بتدريس المهارات الحسةةةةةةةةةةةةةةةابية المرتبطة بم هال الفيزياء من خالل م اهال الرياضةةةةةةةةةةةةةةيات  .3
 والعلوم.

 لبحث واالستقصاء وحنه على مراء  الكتب المتعلقة بموضوعات الم هاج.تشجيع المتعلم على ا .4
في  وجعل المتعلمون يقومون بت فيذ التجارب العملية المقرر  ،توفير الوسةةةةةةةةةةةةةةةائل التعليمية للفيزياء .5

 من أجل التوصل إلى معلومات وليس تأكيد صحتها. ،مقررات الفيزياء بأ فسهم
 ،تدريس الفيزياء وتخصةةةةةةةةيب حصةةةةةةةةة اسةةةةةةةةبوعيا  لهذا ال رضزياد  االهتمام بالجا ب العملي في  .6

 وتخصيب  سبة من درجات ماد  الفيزياء للجا ب العملي.
القيةةام برحالت ميةةدا يةةة لتعريف المتعلمين بةةالطواهر الطبيعيةةة في بيئتهم والوموف على مةةدلوالتهةا  .7

 وربطها بالمعرفة ال طرية.
وأن  ،تقتصةةةةةةةةةةةةةر على الجا ب المعرفي فقط تطوير أسةةةةةةةةةةةةةاليب تقويم الطالب في الفيزياء بحيث ال .1

 تسهم  تائال التقويم في تحسن أداء الطالب.
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 البحث: مقدمة
 من تمك هم التي األسةةةةاسةةةةية المهارات ال اشةةةةئة بتعليم تع ى تربوية اجتماعية مؤسةةةةسةةةةة المدرسةةةةة تعتبر
 بكل لحدينةا التق يات خالل من ومسةةةةةةةةةةةةةةتقبلهم حياتهم تحتاجها التي بالمهارات والتزود المعارف تلقي

 ويزدهر. نالوط وي مو التكامل تحققي والتعليمية التربوية رسالتها المدرسة تؤدي وع دما ،فروعها
 علم الفيزياء من أكنر العلوم المعروفة حول العالم، ذلك أّ ه يْدُرس كّل ما يرتبط ويتعلق بالماد ، أو
تحركاتها، أو طامتها، أو بأّي شيء آخر فيها، فعلم الفيزياء يحاول باستمرار دراسة الطَّواهر الطبيعية 
المختلفة، ودراسةةةةة مسةةةةّبباتها، وكيف تؤنر بما حولها، وطبيعة حركتها، وصةةةةيالة العالمات الرياضةةةةية 

ياس، وأدوات م الفيزياء بالقالقادر  على الت ّبؤ بسةةةةةةةةلوكهاو في محاولة هاّمة للسةةةةةةةةيطر  عليها، ويهتّم عل
القياس، ودّمة القياس أيضةةةةةةةا ، مّما يسةةةةةةةاعد على الوصةةةةةةةول إلى كّمّيات دميقة ُتفيد في دراسةةةةةةةة ُمختلف 

 .الطواهر
وعلم الفيزياء يعتبر مجاال  خصةةةةةةةةةةةةةبا  لت مية القدر  على التفكير لدل الطالب وذلك لما يتضةةةةةةةةةةةةةم ه من 

بح بل أصةةةةةةةةةةة ،رد  قل المعلومات والمعارف للطالبفتدريس الفيزياء لم يعد مج ،موضةةةةةةةةةةةوعات متعدد 
عملية تفاعل وتوجيه وممارسة أ شطة تزود الطالب بفرب ليفكروا على  حو مستقل وتساعدهم على 

 موهم عقليا  وتهتم بتكوي هم و  ،ب اء معارفهم واكتسةةةةةةةةةابها بأ فسةةةةةةةةةهم وتطوير فهمهم عن العالم الطبيعي
في تدريس الفيزياء أصةةةةةةةةةةةبحت تعليم الطالب كيف يتعلمون فالمهمة األسةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةية  ،ووجدا يا  ومهاريا  

 ( 2003 ،) أحمد ال جدي وآخرون  الفيزياء؟ وكيف يفكرون بطريقة علمية  امد ؟
ومد أكدت  تائال الدراسةةةات واألبحاث التربوية في تدريس العلوم إلى وجود بعض الصةةةعوبات في تعلم 

طة أو لمفاهيم العلمية  فسها من حيث ا واعها بسيالمفاهيم العلمية واكتسابها ويعزو ذلك إلى تفاوت ا
لذا وجد مربو العلوم أ فسةةةةةهم مضةةةةةطرين البتكار طرائق حدينة لتعليم المفاهيم العلمية متوائمة  ،مركبة

 ( 2000 ،عيسى ) مع العصر.
فالمعلم  ،فاالهتمام العلمي بدراسةةةةةةةةة صةةةةةةةةعوبات التعلم وفهمها يعد الخطو  األولى  حو فهم وامع التعلم

ن أل ه يتعامل مع يعا و  ،يحتاج دائما  إلى أن يتعرف على صةةةةةةةةةةةعوبات التعلم واإلسةةةةةةةةةةةهام في عالجها
 ( 8991  ،) عدسم ها.
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 :البحث مشكلة
 :اآلتي الرئيسي السؤال في البحث مشكلة تتحدد

 لكما مدرسةةةةة في األسةةةةاسةةةةي العاشةةةةر الصةةةةف طالب لدل الفيزياء مبحث تعلم صةةةةعوبات هي ما 
 للب ين؟ النا وية  اصر

 :اآلتية الفرعية األسئلة الرئيس السؤال من ويتفرع
 ؟الفيزياء مبحث تعلم لصعوبات العاشر الصف طلبة من العي ة أفراد تقدير درجة ما -
 الصعوبات؟ هذه في العي ة طالب آراء بين واالختالف االتفاق أوجه ما -
 الفيزياء؟ مبحث تعلم صعوبات لعالج والتوصيات المقترحات هي ما -

 
 البحث: أهداف
 إلى: البحث يهدف
 يراها كما نللب ي النا وية  اصةةةر كمال مدرسةةةة في الفيزياء مبحث تعلم صةةةعوبات إلى التعرف -

 ال رض. لهذا تعد استبا ة خالل من الطالب
 ات.الصعوب هذه تحديد في العي ة طالب آراء بين واالختالف االتفاق أوجه إلى التعرف -
 الصعوبات. هذه لتالفي والتوصيات المقترحات بعض تقديم -

 
 البحث: أهمية
 :اآلتية المحاور خالل من البحث أهمية تحديد يمكن

 في خاصةو  الفلسطي ي مجتمع ا في الدراسة من كاف   بقدر يحطى لم أ ه البحث هذا أهمية ت بع -8
 .الفلسطي ية الم اهال لحدانة وذلك لز  مطاع

 الفيزياء. ماد  تعلم ع د الطلبة ُهَهايواج   التي الصعوبات عن البحث يكشف مد -2
 يزياء.الف مبحث تعلم تطوير في يساعد أن ممكن وتوصيات مقترحات من البحث هذا يقدمه ما -3
 أخرل. علمية مباحث تطوير في يساعد مد البحث هذا يقدمه ما -4
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 البحث: حدود
 :اآلتية بالحدود البحث يلتزم
 اصةةةر كمال مدرسةةةة في األسةةةاسةةةي العاشةةةر الصةةةف طلبة من مجموعة على اسةةةتبا ة تطبيق  

 خا يو س. – للب ين النا وية
 وبطروفها. البحث أدوات عليها طبقت التي بالمجموعة محدود  البحث  تائال 

 
 البحث: مصطلحات

 الفيزياء: تعلم صعوبة
 العاشةةةر للصةةةف الفيزياء ماد  تحصةةةيل في المهمة العقلية القدرات من أكنر أو مدر  في القصةةةور هي

 ". الحرارية الدي اميكا وحد  " المدرسي الكتاب من النا ي الدراسي للفصل األساسي
 

 :النظري  اإلطار
علم الفيزياء هو أحد أهم العلوم التي تعطي ا فهما  أفضةةةةةةةةةل للكون و األشةةةةةةةةةياء من حول ا و بالرلم من 

جميع هو السةةةةةةةبب الذي يذكره الأهميته ال يبدو ا  ا علي الصةةةةةةةعيد العربي  حقق أي تقدم يذكر فيه و 
 اتهامه بالصعوبة و التعقيد.

إن المشةةةةةكلة ال تكمن حقا  في صةةةةةعوبة ماد  الفيزياء بل في الفشةةةةةل في تعليم هذه الماد  و الذي يزيد 
من الممكن أن ضةةةةةةةةةةةةةةرب العةديةد من األمنلةة علي أخطةاء  األمور تعقيةدا  و ي فر الطالب من تعلمهةا

 ( 2080 ،)لا م ء.ترتكب في تعليم ماد  الفيزيا
لم يكن مجال صةةةةةةعوبات التعلم وليد جهود موحد  من مبل تخصةةةةةةب واحد بل اشةةةةةةتركت ، وما زالت 
تشةةةةةةترك ، تخصةةةةةةصةةةةةةات مت وعة من حقول علمية مختلفة في البحث واإلسةةةةةةهام في مجال صةةةةةةعوبات 

 ن اء تطويره.أالتعلم ، إاّل أن مدل و وعية اإلسهام تختلف باختالف الفتر  الزم ية التي مر بها الحقل 
 المقصود بالتعلم

 لقد ُعرض للتعلم العديد من التعريفات  ذكر م ها:
  أي يصةةةةةةةدر  ،( " بأ ه تعديل في السةةةةةةةلوك وأ ه ذاتي 36:  8996 ،يعرفه ) خليل وآخرون

 عن الفرد  فسه  تيجة ل شاطه وخبراته السابقة ويمكن مياسه".
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 ( " هو عملية ت ير دائم  سةةةةةةةبيا  في األداء  تيجة الخبر   21:  8997 ،ويعرفه ) أبو  اهية
 ويمكن مالحطته أو مياسه  تيجة الت ير في األداء". ،والممارسة أو التدريب

 ( " بأ ه حدوث أي ت يير دائم  سةةةةةةةةةةبيا  على السةةةةةةةةةةلوك أو  899:  8991 ،ويعرفه ) عدس
ش عالت بين الفرد والبيئة التي يعيالمعرفة والذي سةةةةةةةةةةةةببه تفاعل معين أو مجموعة من التفا

 فيها".
وتختلف هذه التعريفات طاهريا  في تفسةةةير التعلم، إال أ ها تتفق مع تعديل وت يير في السةةةلوك، وليس 

 بفعل عوامل ال ضال وال مو.
 معايير التعلم:

 مما سةةةةةةةبق يتبين أ ه ُيسةةةةةةةتدل على حدوث التعلم من سةةةةةةةلوك الكائن الحي في المومف التعليمي وذلك
بقياس الفرق بين أدائه مبل وبعد وجوده في المومف التعليمي، وحتى يمكن الحكم على حدوث التعلم 

 ( 75:  8997بشكل فعال ي ب ي توفر عد  معايير أهمها: ) أبو  اهية، 
 ارتباط التعلم بالمدرسة. .8
 مشاركة المتعلم في التعلم. .2
 مراعا  مستول التعلم. .3
 ارتباط التعلم بحاجات المتعلم. .4
 ارتباط التعلم باستعداد المتعلم. .5
 تج ب التكرار الممل. .6
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 صعوبات التعلم:
لقد تم االتفاق بين أخصةةةائي التربية الخاصةةةة على أن مصةةةطلح صةةةعوبات التعلم أكنر المصةةةطلحات 

وهذا االهتمام المتزايد بدراسةةةةةةةة صةةةةةةةعوبات التعلم وجعلها علما  يقبل  ،مبوال  في ميدان التربية الخاصةةةةةةةة
كةةةان من الضةةةةةةةةةةةةةةروري عرض مبررات  ،وعلم ال فس ،من البةةةاحنين في مجةةةاالت التربيةةةةعليةةةه كنير 

يجب أن  وضةةةةةةةةةح المقصةةةةةةةةةود بصةةةةةةةةةعوبات  ،ومبل الحديث عن المبررات ،االهتمام بصةةةةةةةةةعوبات التعلم
 ( 8919 ،التعلم.) الخطيب وآخرون 

 ،التعلم صةةةةةةةةةةةةةةعوباته اك العديد من التعريفات والمفاهيم التي أطلقت لتدل على الطالب الذي يعا ي 
بطها في حين حاول البعض ر  ،فقد أكدت معطم تعريفات صةةةعوبات التعلم على الصةةةعوبات الدراسةةةية

 بمستول القدر  العقلية ومستول التحصيل.
يرل الباحنين أن مفهوم صةةةةةةةةةةةعوبات التعلم يمكن ومن خالل اطالع على تعريفات صةةةةةةةةةةةعوبات التعلم 

صةةل الدراسةةي العادي يطهرون ا خفاضةةا  في التحصةةيل " مجموعة من الطالب في الفصةةيالته بأ ه: 
الدراسةةةةةةةةةي عن زمالئهم العاديين مع أ هم يتمتعون بذكاء عادي أو فوق المتوسةةةةةةةةةط  إال أ هم يطهرون 
صةعوبة في العمليات المتصةلة بالتعليم كاال تباه أو  اإلدراك  أو الفهم أو التذكر أو القراء  أو الكتابة 

سةةةةتبعد من ذلك  حاالت اإلعامات العقلية إعامات السةةةةمع البصةةةةر وذلك أو إجراء عمليات حسةةةةابية وي
 (   2080الن إعامتهم سبب مباشر في ذلك". )لا م، 

 خصائص الطلبة ذوي صعوبات التعلم:
 ( 210:  2007 ،يتصف الطلبة ذوي صعوبات التعلم بكنير من الخصائب أهمها )عفا ة وآخرون 

 مع اآلخرين.مصور في التعبير عن ذاتهم والتعامل  .8
 لالبا  ما يطهر عليهم تشتت في اال تباه. .2
 ال شاط والحركة الزائد . .3
 ضعف اكتشاف أخطائه ب فسه. .4
 ضعف الت اسق الحركي. .5
 مصور في التمييز والذاكر  السمعية أو البصرية. .6
 عدم كتابة ما يطلب م ه بشكل صحيح. .7
 صعوبة إجراء العمليات الحسابية األساسية في الرياضيات. .1
 حاد في المزاج.تقلب  .9
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أهم العناصووور المكونة لمفهوم صوووعوبات التعلم حيث يمكن اسوووتخالص هذ  العناصووور على النحو 
 . ( 2000) ابو  يان ، التالي: 
 . صعوبات التعلم إعامة مستقلة ك يرها من اإلعامات األخرل  .8
يقع مسةةةةةةةةةةةةةتول الذكاء لمن لديهم صةةةةةةةةةةةةةعوبات التعلم فوق مسةةةةةةةةةةةةةتول التخلف العقلي ويمتد إلى  .2

 . لمستول العادي والمتفوق ا
 . تتدرج صعوبات التعلم من حيث الشد  من البسيطة إلى الشديد  .3
مةةد تطهر صةةةةةةةةةةةةةةعوبةةات التعلم في واحةةد  أو أكنر من العمليةةات الفكريةةة كةةاال تبةةاه ، والةةذاكر   .4

 . واإلدراك ، والتفكير وكذلك الل ة الشفوية
كاديمية األسةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةية والمهارات تطهر صةةةةةةةةةعوبات التعلم في واحد  أو أكنر من المجاالت األ .5

الل وية كالتعبير الشةةةةةةةفوي والكتابة ) التعبير واإلمالء والخط ( والفهم المب ي على االسةةةةةةةتماع 
 . والمهارات االساسية للقراء  وفهم المقروء والرياضيات بوجه عام واالستدالل الرياضي

ة للتعلم ، أو الضروريمد تطهر على شكل مصور في االستراتيجيات المعرفية وفوق المعرفية  .6
 . فقدا ها ، أو استخدامها بشكل لير مالئم للمهمة

 . تطهر على مدل حيا  الفرد ، فليست مقصور  على مرحلة الطفولة أو الشباب .7
مد تؤنر على ال واحي لهامة لحيا  الفرد كاالجتماعية وال فسةةةةةةةةةةةةةةية والمه ية وأ شةةةةةةةةةةةةةةطة الحيا   .1

 . اليومية
 . رل ، ومد توجد لدل المتفومين والموهوبينمد تكون مصاحبة ألي إعامة أخ .9

  . مد تطهر بين األوساط المختلفة نقافيا  وامتصاديا  واجتماعيا   .80
ليسةةةةةةةةةةةةةةةت  تيجة مباشةةةةةةةةةةةةةةر  ألي من اإلعامات المعروفة ، أو االختالفات النقافية ، أو تد ي  .88

الوضةةةةةةةةةةةةةةع االمتصةةةةةةةةةةةةةةةادي أو االجتمةاعي ، أو الحرمةان البيئي ، أو عةدم وجود فرب للتعلم 
  .لعاديا
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 ويبن المخطط التالي صعوبات التعلم بشك  خريطة ذهنية

 
 :صعوبات تعلم الفيزياء

ومن المعروف أن صةعوبات التعلم في مبحث الفيزياء تبدأ في الصةف العاشةر وتسةتمر حتى المرحلة 
 كما يمتد تأنير صعوبات تعلم الفيزياء إلى جا ب سير  الطالب ،النا وية وربما بداية المرحلة الجامعية

 ( 2080 ،األكاديمية إلى التأنير على حاجياته اليومية والمه ية والعلمية. )لا م
:  2002 ،)عيسةةةةىويتضووون أن مادل الفيزياء يعتريها الرثير من نقال الضوووعف و تتمث  فيما يلي: 

90 ) 
 ضرور  توافر المعلومات السابقة المتعلقة بالموضوع.عدم االهتمام باألكيد الكافي على  .8
 السرعة أو االرتفاع السريع في تقديم العديد من المفاهيم والقوا ين وعدم التأكد من استيعابها. .2
سةةوء االتصةةال والتواصةةل واالفتقار إلى التركيز والممارسةةة الكافية خالل العديد من األ شةةطة  .3

 التدريسية.
 لم طقي في عرض وتقديم استراتيجيات ت اول الفيزياء.االفتقار إلى الترابط ا .4
حداث  وع من التكامل  .5 عدم اهتمام كل الطالب والمدرسةةةةةةةةةةةةةين بمراجعة المقررات السةةةةةةةةةةةةةابقة وا 

 واالستمرارية في ت اول الفيزياء.
عدم االهتمام بتقديم الممارسةةةةةةةةة الموجهة لال تقال بالطالب إلى ممارسةةةةةةةةة ت اول الرياضةةةةةةةةيات  .6

 حيث تعتمد مسائل الفيزياء على الرياضيات. ،مستقلذاتيا  وعلى  حو 
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 سابقة:ال دراساتال
 ( 7111 ) الناقة دراسة .0

 في لكيمياءا تعلم عملية تواجه التي إلحاحا   األكنر الصةةةةةعوبات على التعرف إلى الدراسةةةةةة هذه هدفت
 ) من  ةالعي وتكو ت ،لز  في اإلسةةةةةةةالمية الجامعة طالب لدل والتربية العلوم بكلية األول المسةةةةةةةتول 

 عضب تشةةةةمل الباحث إعداد من تحصةةةةيلي اختبار من الدراسةةةةة أدوات وتكو ت ،وطالبة طالبا   ( 864
 الكيمياء. مساق من عشر والنا ي السادس الفصل في الوارد  الكيميائية المفاهيم
 التالية: النتائج إلى الدراسة وتوصلت
 لىإ ترجع الطلبةةة  طر وجهةةة من الكيميةةاء تعلم في الطلبةةة تواجةةه التي الصةةةةةةةةةةةةةةعوبةةات أن 

 الكيمياء. ماد  وطبيعة والكتاب التدريس وطرائق والطالب والتقويم المدرس
 إلى ترجع المعلمين  طر وجهةة من الكيميةاء تعلم في الطلبةة تواجةه التي الصةةةةةةةةةةةةةةعوبةات أن 

 الكيمياء. ماد  وطبيعة والكتاب التدريس وطرائق والمدرس التقويم و الطالب
 
 ( 0991دراسة عبد هللا الروباية )  .7

هدفت هذه الدراسةةةةةةةةةة التعرف إلى تحليل سةةةةةةةةةوء فهم طالب مدارس السةةةةةةةةةعودية في المرحلة العليا عن 
وكذلك تحليل لسةةةةةةةةةةةوء فهم الطالب في كل فحب وتوضةةةةةةةةةةةيح التوافق بين إجابات  ،المفاهيم الفيزيائية

اختيار الطالب ألسةةةةةةةةةةباب في أدا   وأخيرا  شةةةةةةةةةةملت هذه الدراسةةةةةةةةةةة إلى تحليل ،الطالب من حيث النقة
 الدراسة التي تكو ت من استبا ة مام الباحث بدعدادها.

 التالية: النتائج إلى الدراسة وتوصلت
 ة.الفيزيائي المفاهيم عن ضخم فهم سوء لديهم السعودية في العليا المدارس طالب أن 
 األخرل. المستويات على مميزا   كان العاشر الصف مستول  أن 
 التخمين. هو الفهم لسوء الرئيس المصدر أن 

 
 ( 7117 ) عيسى دراسة .3

 الحادي لصةةةةفا طلبة تواجه التي الفيزيائية المفاهيم تعلم صةةةةعوبات على التعرف إلى الدراسةةةةة هدفت
 المعلمين من كل  طر وجهة من الصةةةةةةةةةةةةةعوبات هذه أسةةةةةةةةةةةةةباب على والتعرف ،لز  مطاع في عشةةةةةةةةةةةةةر
 واستبا ة. تشخيصي اختبار خالل من وطالبة طالب ( 500 ) من العي ة وتكو ت ،والطلبة

 التالية: النتائج إلى الدراسة وتوصلت
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 أسباب عال  ف هي االستبا ة فقرات وأرجح صعوبة تشكل التشخيصي االختبار ب ود معطم أن 
 .المدرسي والكتاب والطالب المعلم في المتمنلة للصعوبات حقيقية

 
 البحث: منهج
 البحث. وأهداف إلجراءات الم اسب كو ه والتحليلي الوصفي الم هال اتباع

 
 عينة البحث:مجتمع و 
عي ة البحث من طلبة الصةةةةف العاشةةةةر األسةةةةاسةةةةي من مدرسةةةةة كمال  اصةةةةر النا وية مجتمع و تكو ت 
 خا يو س. –مديرية التربية والتعليم  –للب ين 

عشةةةةةةوائية من طلبة الصةةةةةةف العاشةةةةةةر في المدرسةةةةةةة والبالغ طبق الباحنون إجراءات البحث على عي ة 
 ( طالب.038) عددهم

 
 البحث: واتأد

وحددت مجاالت االسةةةةةةةةةةةةةةتبا ة ال هائية وفقرات كل مجال  ،م لقةالسةةةةةةةةةةةةةةتبا ة اال تب ى الباحنون مقياس
 كاآلتي:

 فقرات ( 4)  المحور األول: طبيعة علم الفيزياء  
 فقرات ( 7)  المحور النا ي: الكتاب المدرسي

 فقرات ( 4)  : المختبراتنالثالمحور ال
 فقرات ( 4)  : التقويمرابعالمحور ال
 فقرات ( 6)  معلم: الخامسالمحور ال

 صدق األدال:
ت فقد تم اسةةتخدام صةةدق المحتول بدجراء الخطوا ،لتقدير ما إذا كا ت االسةةتبا ة تقيس ما  ريد مياسةةه

 :اآلتية
األولية على نالنة محكمين من المتخصةةةصةةةين بالتربية العملية        ُعر ضةةةت االسةةةتبا ة بصةةةورتها  .8

 ،لز  –ومتخصةةةب في مسةةةم الفيزياء بالجامعة اإلسةةةالمية  ،) م اهال وطرق تدريس العلوم (
 لز . –وعضو متخصب في وزار  التربية والتعليم العالي 
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وتم  ،اراتض العبأجريت التعديالت طبقا  آلراء المحكمين وتركزت تعديالتهم في صةةةةيالة بع .2
 حذف بعض العبارات.

 تطبيق االستبانة:
على عي ة  ،م ( لمد  يوم 2081/  3/  7بدأ توزيع اسةةةةتمارات االسةةةةتبا ة من مبل الباحنين بتاري  ) 

وبعد  ،( طالب 830عشةةةةوائية من طلبة الصةةةةف العاشةةةةر في مدرسةةةةة كمال  اصةةةةر والبالغ عددهم ) 
تبا ة ) وأصبح عدد العي ة التي شملتها االس ،تم استبعاد االستبا ات لير المستوفا  ،جمع االستبا ات

801 .) 
درجات  4وأعطي إلسةةتجابة  عم بدرجة عالية )  ،ورصةةدت  تائال تطبيق االسةةتبا ة في جداول خاصةةة

درجات ( والستجابة  عم بدرجة مليلة ) درجتان ( والستجابة ال  3والستجابة  عم بدرجة متوسطة )  ،(
 ) درجة واحد  (.

 
 نتائج البحث:

 :أتيييت اول البحث فيما يلي  تائال تطبيق استبا ة الطالب بال سبة لع اصر االستبا ة كما 
 المحور األول: طبيعة علم الفيزياء:

 لفيزياء.بطبيعة علم ا(  تائال تطبيق استبا ة الطالب فيما يرتبط بالب ود الخاصة  8يبين جدول ) 
 
# 

 
 البند

 ال  نعم تمث  صعوبة 
 تمث  صعوبة

 
بووووووووووووودرجوووووووووووووة  بدرجة عالية

 متوسطة
 بدرجة قليلة

 % عدد % عدد % عدد % عدد
 2.94 88.8 82 20.4 22 32.4 35 36.8 39 الفيزياء من العلوم التي يصعب فهمها 8

 2.99 1.4 9 81.5 20 31.9 42 34.2 37 موا ين الفيزياء ال تفهم بسهولة  2
المعلومات الفيزيائية على درجة عالية  3

 من التجريد
44 40.7 30 27.1 28 89.4 83 82.8 2.97 

تعدد موضوعات الفيزياء وت وعها يزيد  4
 من صعوبة فهمها

50 46.3 37 34.3 84 83 7 6.4 3.2 

سط
متو

 ال
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أن و  ،أن أللب الطالب أجابوا بأن الفيزياء من العلوم التي يصةةةةعب فهمها (: 0يتضووون من جدول ) 

وأن تعدد  ،موا ين الفيزياء ال تفهم بسةةةةةةةةةةةةةةرعة وأن المعلومات الفيزيائية على درجة عالية من التجريد
ائال تضةةع وهذه ال ت ،وذلك بدرجة عالية أو متوسةةطة ،موضةةوعات الفيزياء وت وعها يزيد من صةةعوبتها

تسةةةةةةةاؤالت منل: هل حقا  الفيزياء ماد  صةةةةةةةعبة ومعلوماته صةةةةةةةعبة؟ وهل المعلومات الفيزيائية ت سةةةةةةةى 
 بسرعة فعال .

 

 :المحور الثاني: الرتاب المدرسي
 لمدرسي.ابالكتاب (  تائال تطبيق استبا ة الطالب فيما يرتبط بالب ود الخاصة  2يبين جدول ) 

 
# 

 
 البند

 ال  نعم تمث  صعوبة 
 تمث  صعوبة

 
بووووووووووووودرجوووووووووووووة  بدرجة عالية

 متوسطة
 بدرجة قليلة

 % عدد % عدد % عدد % عدد
 3.7 1.3 9 20.4 22 32.4 35 31.9 42 صعوبة فهم كنير من المعلومات 8
 3.8 6.4 7 83 84 46.3 50 34.3 37 كنر  القوا ين الفيزيائية في الكتاب 2
 2.7 83.1 85 24.8 26 48.7 45 20.4 22 عدم وضوح القوا ين الفيزيائية 3
عةةةةدم كفةةةةايةةةةة األشةةةةةةةةةةةةةةكةةةةال والرسةةةةةةةةةةةةةةوم  4

 التوضيحية 
89 87.6 25 23.8 37 34.3 27 25 2.3 

التركيز على الجوا ب ال طرية وا همال  5
 الجوا ب العملية

25 23.8 49 45.4 26 24.8 1 7.4 2.1 

 2.1 80.8 88 38.5 34 38.5 34 26.9 29 ترابط بين معلومات الكتابعدم وجود  6
عةةةةةةدم ارتبةةةةةةاط كنير من المعلومةةةةةةات  7

 بالبيئة التي أعيش فيها
27 25 52 41.8 24 22.2 5 7.7 2.9 

 
سبة كبير  من الطالب يجد صعوبة في فهم كنير من المعلومات وعدم أن   (: 7يتضن من جدول ) 
الفيزيائية والتركيز على الجا ب ال طري وا همال الجا ب العملي وعدم ارتباط الكتاب وضةةةةةةةةةوح القوا ين 

سط
متو

 ال
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وهذا يشير إلى درجة صعوبة ع د الطالب ع د تعاملهم  ،وذلك بدرجة عالية ومتوسطة ،ببيئة الطالب
 مع الكتاب المدرسي.

ال اية األشةةةةةةكويتضةةةةةةح من الجدول أن  سةةةةةةبة مليلة من الطالب أن الصةةةةةةعوبات التي تواجههم عدم كف
 والرسومات ويرجع ذلك إلى طبيعة ماد  الفيزياء ال تحتاج إلى رسومات لفهمها.

 

 :: المختبراتثالثالمحور ال
 (  تائال تطبيق استبا ة الطالب فيما يرتبط بالب ود الخاصة بالمختبرات. 3يبين جدول ) 

 
# 

 
 البند

 ال  نعم تمث  صعوبة 
 تمث  صعوبة

 
بووووووووووووودرجوووووووووووووة  عاليةبدرجة 

 متوسطة
 بدرجة قليلة

 % عدد % عدد % عدد % عدد
عدم وجود مختبر بالمدرسةةةةةةةةةةةة لتدريس  8

 الفيزياء
5 4.6 5 4.6 6 5.6 92 15.

2 
8.25 

عةةةةدم وجود أدوات وأجهز  كةةةةافيةةةةة في  2
 المختبر

24 22.
2 

21 25.
9 

25 23.
8 

38 21.
1 

2.4 

.84 86 عدم ت طيم المختبر كما ي ب ي 3
1 

22 20.
4 

42 31.
9 

21 25.
9 

2.2 

عدم السةماح للطالب باسةتخدام أدوات  4
 وأجهز  المختبر

40 37 43 39.
1 

84 83 88 80.
2 

3 

 
كبير  من الطالب أجابت بأن عدم وجود المختبر ال يمنل صعوبة  أن  سبة (: 3يتضن من جدول ) 

ويتضةةةةةةح أن  سةةةةةةبة كبير  من الطالب أجابت بأن عدم  ،وهذا يشةةةةةةير على وجود مختبر في المدرسةةةةةةة
ت طيم المختبر وعدم السةةةةةةةةةةةةماح للطالب باسةةةةةةةةةةةةتخدام أدوات وأجهز  المختبر يمنل صةةةةةةةةةةةةعوبة عالية أو 

يث ح ،أو لكنر  أعباء معلمي الفيزياء ،ومد يرجع ذلك إلى عدم وجود ف ي في المدرسةةةةةةةةةةةة ،متوسةةةةةةةةةةةطة
تسةةةةةةةةةةمح للطالب باسةةةةةةةةةةتخدام المختبر وأجهزته كما وطروف الكهرباء في المدرسةةةةةةةةةةة ال الم هال الجديد 

   ي ب ي.
 

سط
متو

 ال
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 :: التقويمرابعالمحور ال
 (  تائال تطبيق استبا ة الطالب فيما يرتبط بالب ود الخاصة بالتقويم. 4يبين جدول ) 

 
# 

 
 البند

 ال  نعم تمث  صعوبة 
 تمث  صعوبة

 
بووووووووووووودرجوووووووووووووة  بدرجة عالية

 متوسطة
 بدرجة قليلة

 % عدد % عدد % عدد % عدد
أساليب التقويم المتبعة تشجع الطالب  8

 على الحفظ
45 48.7 31 35.2 85 83.9 80 9.2 3.8 

عدم االسةةةةةةةةةةةةةةتفاد  من  تائال التقويم في  2
 تحسين تعلمي 

85 83.9 81 86.7 40 37 35 32.2 2.8 

عدم توضيح المعلم لألخطاء التي يقع  3
 فيها الطالب خالل االختبارات

82 88.8 87 85.7 21 25.9 58 47.3 8.9 

 ،امتصةةةار التقويم على الجا ب ال طري  4
 وعدم إجراء اختبارات عملية

41 44.4 36 33.3 86 84.1 1 7.5 3.8 

 

كبير  من الطالب أجابت بأن اسةةةةلوب التقويم المتبع يشةةةةع على  أن  سةةةةبة (: 4يتضووون من جدول ) 
ت سةةةةةةى  ومن نم ،مما يدفع بالطلبة إلى الحفظ اآللي دون الفهم ،الحفظ وذلك بدرجة عالية ومتوسةةةةةةطة

أن  سةةةةةةةةةةةبة كبير  من الطلبة أجابت بأن عدم توضةةةةةةةةةةةيح المعلم لألخطاء وعدم ، ،المعلومات بسةةةةةةةةةةةرعة
هذا يؤشةةةر أن التقويم في مدارسةةة ا يتم بصةةةفة مسةةةتمر  حيث  ،االسةةةتفاد  من التقويم بدرجة مليلة أو ال

 لبة ويعدل مسار تعلمهم. يستفيد المعلم من  تائال الط
ويتضح كذلك أن  سبة كبير  من الطالب أجابت بأن التقويم يقتصر على الجا ب ال طري وهذا يمنل 

 صعوبة بدرجة عالية ومتوسطة.
  

سط
متو

 ال
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 :معلم: الخامسالمحور ال
 .معلم(  تائال تطبيق استبا ة الطالب فيما يرتبط بالب ود الخاصة بال 5يبين جدول ) 

 
# 

 
 البند

 ال  نعم تمث  صعوبة 
 تمث  صعوبة

 
بووووووووووووودرجوووووووووووووة  بدرجة عالية

 متوسطة
 بدرجة قليلة

 % عدد % عدد % عدد % عدد
المعلم يعتمد في تدريسةةةه على أسةةةلوب  8

 التلقين
25 25.9 87 85.7 29 26.1 37 38.6 2.3 

المعلم ال يلم بموضةةةةوعات الم هال كما  2
 ي ب ي

81 86.7 87 85.7 29 26.1 44 40.1 8.1 

 2.6 20.3 22 25 27 26 21 21.7 38 ال يستخدم المعلم الوسائل التعليمية  3
ال يقةةةةةةةدم المعلم القوا ين الفيزيةةةةةةةائيةةةةةةةة  4

 بوضوح
83 82 80 9.2 35 32.4 50 46.4 8.9 

ال يطلب م ا المعلم أ شةةةةةةةةةةةةةةطة مرتبطة  5
 بالدرس في حصة الفيزياء

40 37 39 36.8 87 85.7 82 88.2 3 

ال يربط المعلم كيفيةةةة ارتبةةةاط الفيزيةةةاء  6
 بمجاالت الحيا  المختلفة

85 83.9 82 88.8 33 30.5 41 44.5 8.9 

كبير  من الطالب أجابت بأن المعلم ال يستخدم الوسائل التعليمية  أن  سبة (: 1يتضن من جدول ) 
ولهذا فدن  ،ومتوسةةةةةةةةةةةةطةذلك بدرجة عالية  وال يطلب أ شطة مرتبطة بالدرس في حصة الفيزياء و

 تدريس الفيزياء يجب أن يب ى على فعالية المتعلم و شاطه.
ي ب ي الحةةذر ع ةةد ت ةةاول هةةذه ال تيجةةة فةةأراء الطالب ال تكون معبر  بصةةةةةةةةةةةةةةور  حقيقيةةة عن اتجةةاهةات 

 معلميهم  حو تدريس الفيزياء.
 

  

سط
متو

 ال
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 :البحث توصيات
 الباحثون يوصون باآلتي:النتائج التي حص  عليها  وفي ضوء

 تبسيط القوا ين الفيزيائية وربط موضوعات الم هاج ببيئة الطالب واهتماماتهم. .8
ر  والعمل على عرض المعلومات والمفاهيم الفيزيائية بصو  ،توضيح أهمية الفيزياء في حيات ا .2

اهيم وتقديم أ شةةةطة تطبيقية كافية لتوضةةةيح المف ،شةةةيقة باسةةةتخدام األلوان الرسةةةوم التوضةةةيحية
 األساسية.

االهتمام بتدريس المهارات الحسةةةةةةةابية المرتبطة بم هال الفيزياء من خالل م اهال الرياضةةةةةةةيات  .3
 والعلوم.

تشةةةةةةةةجيع المتعلم على البحث واالسةةةةةةةةتقصةةةةةةةةاء وحنه على مراء  الكتب المتعلقة بموضةةةةةةةةوعات  .4
 الم هاج.

قرر  وجعل المتعلمون يقومون بت فيذ التجارب العملية الم ،توفير الوسةةةةةةةةةةةةةةائل التعليمية للفيزياء .5
 من أجل التوصل إلى معلومات وليس تأكيد صحتها. ،في مقررات الفيزياء بأ فسهم

 ،زياد  االهتمام بالجا ب العملي في تدريس الفيزياء وتخصةةيب حصةةة اسةةبوعيا  لهذا ال رض .6
 وتخصيب  سبة من درجات ماد  الفيزياء للجا ب العملي.

القيةةةةةام برحالت ميةةةةةدا يةةةةةة لتعريف المتعلمين بةةةةةالطواهر الطبيعيةةةةةة في بيئتهم والوموف على  .7
 وربطها بالمعرفة ال طرية. مدلوالتها

وأن  ،تطوير أسةةةاليب تقويم الطالب في الفيزياء بحيث ال تقتصةةةر على الجا ب المعرفي فقط .1
 داء الطالب.أتسهم  تائال التقويم في تحسن 

 
 :البحث مقترحات
 البحث: لهذا مكملة ألبحاث مقترحات

 والوسةةةةةةةةةةةةةائل للمختبرات الفيزياء معلمي اسةةةةةةةةةةةةةتخدام ملة : منل ، أخرل  عوامل عن الكشةةةةةةةةةةةةةف .8
 التعليمية.

 الفيزيائية. للمفاهيم النا وية للمرحلة الطالب تحصيل تقييم أساليب تقويم .2
 لدل اليتهافع مدل ومياس الفيزياء تعلم صةةةةةةةةةةةةةةعوبات على للت لب مقترحة برامال وت فيذ إعداد .3

 . األساسي العاشر الصف طالب
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 :المراجع
مكتبةةة األ جلو  ،(: " القيةةاس التربوي" الطبعةةة األولى 8997صةةةةةةةةةةةةةةالح الةةدين )  ،أبو  ةةاهيةةة .8

 القاهر .،المصرية 
 ،(: " التدخل المبكر مقدمة في التربية الخاصةةةةةةةةةةة" الطبعة األولى 8991الخطيب وآخرون )  .2

 عمان. -األردن ،دار الفكر للطباعة وال شر
(: " الت ور العلمي لةةةةدل معلمي العلوم" المؤتمر العملي النةةةةا ي  8990وآخرون )  ،خليةةةةل .3

 يوليو. 83- 5االسك درية  ،للجمعية المصرية للم اهال وطرق التدريس
(: " تحليل المفاهيم الفيزيائية الخاطئة لدل طالب النا وية في  8996عبد هللا )  ،الروباية .4

 https://adsabs.harvard//abs/1996PhDT........14A" مدارس السعودية
العراق  ،(: " م اهال البحث في التربية " مطبعة جامعة ب داد 8918عبد الجليل )  ،الزوبعي .5

 ب داد. –
األردن  ،(: " صةةعوبات التعلم " الطبعة األولى دار الفكر 8991محمد عبد الرحيم )  ،عدس .6

 عمان. –
(: " صةةةعوبات تعلم المفاهيم الفيزيائية لدل طلبة الصةةةف  2002حازم زكي سةةةالم )  ،عيسةةةى .7

 جامعة األمصى. –لز   ،العاشر بمحافطة لز " رسالة ماجستير
(: " أنر بر امال محوسةةةةةب بالخرائط المفاهيمية في معالجة  2080خالد عبد الرحمن )  ،لا م .1

 ز .مية لالجامعة االسال –صعوبات تعلم الفيزياء للصف الحادي عشر" رسالة ماجستير 
دليل الوالدين في البيت  –(" " صةةةةةةةةةةةةةةعوبات التعلم  2002إبراهيم )  ، ادية وأبو  يان ،طيبة .9

 السعودية الرياض. –والمدرسة" الطبعة األولى 
(: " صةعوبات تعلم الكيمياء لدل طلبة كلية العلوم بالجامعة  2000صةالح احمد )  ،ال امة .80

 لز . –مية الجامعة االسال ،االسالمية" رسالة ماجستير
(: " تدريس العلوم في العالم المعاصةةةةةةةةةةةةةةر"  2003أحمد عبد الرحمن وآخرون )  ،ال جدي .88

 دار الفكر. ،القاهر 
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 :حقالمال
 تقوم لج ة البحث العلمي بدجراء بحث بع وان:

 األساسي العاشر الصف طالب لدى الفيزياء مبحث تعلم صعوبات
 للبنين الثانوية ناصر كمال مدرسة في

ولتحقيق أهداف البحث  ضع بين يديك استبا ة مكو ة من مجموعة من الفقرات التي أعدت أللراض 
 البحث العلمي.
 عزيزي الطالب:

 مقدرين جهدك وتعاو ك في تشجيع البحث العلمي ،يرجى اإلجابة بعد مراء  كل فقر  بدمة وموضوعية
 في مدرست ا ال راء ودعم مسير  التربية والتعليم.

 الشكر والتقديرمع خالص 
 الباحثين

 

 
# 

 
 البند

 ال نعم تمث  صعوبة
 بدرجة قليلة بدرجة متوسطة بدرجة عالية تمث  صعوبة

  المحور األول: طبيعة علم الفيزياء:
     الفيزياء من العلوم التي يصعب فهمها 8
     موا ين الفيزياء ال تفهم بسهولة  2
     عالية من التجريدالمعلومات الفيزيائية على درجة  3
     تعدد موضوعات الفيزياء وت وعها يزيد من صعوبة فهمها 4

  المحور الثاني: الرتاب المدرسي:
     صعوبة فهم كنير من المعلومات 8
     كنر  القوا ين الفيزيائية في الكتاب 2
     عدم وضوح القوا ين الفيزيائية 3
     عدم كفاية األشكال والرسوم التوضيحية  4
     التركيز على الجوا ب ال طرية وا همال الجوا ب العملية 5
     عدم وجود ترابط بين معلومات الكتاب 6
     عدم ارتباط كنير من المعلومات بالبيئة التي أعيش فيها 7
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 شكرا لرم
 الباحثين

 
# 

 
 البند

 ال نعم تمث  صعوبة
 بدرجة قليلة بدرجة متوسطة بدرجة عالية تمث  صعوبة

  :المختبرات: ثالثالمحور ال
     عدم وجود مختبر بالمدرسة لتدريس الفيزياء 8
     عدم وجود أدوات وأجهز  كافية في المختبر 2
     عدم ت طيم المختبر كما ي ب ي 3
     عدم السماح للطالب باستخدام أدوات وأجهز  المختبر 4

  :التقويم: رابعالمحور ال
     أساليب التقويم المتبعة تشجع الطالب على الحفظ 8
      عدم االستفاد  من  تائال التقويم في تحسين تعلمي 2
عدم توضةةةيح المعلم لألخطاء التي يقع فيها الطالب خالل  3

 االختبارات
    

وعةةةةدم إجراء  ،امتصةةةةةةةةةةةةةةةةةار التقويم على الجةةةةا ةةةةب ال طري  4
 اختبارات عملية

    

  :المعلم: خامسالمحور ال
     المعلم يعتمد في تدريسه على أسلوب التلقين 8
     المعلم ال يلم بموضوعات الم هال كما ي ب ي 2
     ال يستخدم المعلم الوسائل التعليمية  3
     ال يقدم المعلم القوا ين الفيزيائية بوضوح 4
حصةةةةةةةةةةة ال يطلب م ا المعلم أ شةةةةةةةةةةطة مرتبطة بالدرس في  5

 الفيزياء
    

ال يربط المعلم كيفيةةةةة ارتبةةةةاط الفيزيةةةةاء بمجةةةةاالت الحيةةةةا   6
 المختلفة

    


